Kur’an ve Tevrat’ta Hz. Musa
Kur’an ve Tevrat’ta Hz. Musa
Hz. Musa Kur’an-ı Kerim’in 34 suresinde 131 ayette 136 defa zikredilmektedir. O,
Kur’an’da ve Sahih hadislerde hayat menkıbeleri anlatılan büyük peygamberlerden biri,
belki de birincisidir.
Soyu: Musa b. Imrân b. Lâhib (veya Yashir), b. Âriz (veya Kâhis), b. Levi b.
Yakub, b. îshak, b. İbrahim (a.s.).

1) Hz. Musa’nın dünyaya gelişi ve denize (nehre) bırakılışı:
Kur'an
• Kasas, 28/7; Taha, 20/38-39
• Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu
denize (Nil nehrine) bırak

Tevrat
• Çıkış, 2/1-4; 6/20
• Kadın gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Güzel bir çocuk
olduğunu görünce, onu üç ay gizledi.Daha fazla
gizleyemeyeceğini anlayınca, hasır bir sepet alıp katran ve ziftle
sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı.

2) Hz. Musa’nın nehirde bulunması ve Firavun’un onu evlat edinmesi
Kur'an
• Kasas, 28/8-9; Taha, 20/39
• Firavun'un karısı (sepetin içinden erkek çocuk çıkınca
kocasına:) Benim ve senin için göz aydınlığıdır! Onu
öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, ya da onu evlât
ediniriz, dedi."

Tevrat
• Çıkış, 2/10
• Firavun'un kızı çocuğu evlat edindi. "Onu sudan
çıkardım" diyerek adını Musa koydu

3) Musa’nın tekrar annesine verilmesi
Kur'an
• Taha, 20/40; Kasas, 28/10-13
• Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve
Allah'ın vadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik.

Tevrat
• Çıkış, 2/8-9
• Firavunun kızı, gidip bebeğin annesini çağırdı. Firavunun kızı
kadına, «Bu bebeği al, benim için emzir, ücretin neyse veririm»
dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi.

4) Musa’nın Firavun’un sarayında büyüyüp yetişmesi
Kur'an
• Kasas, 28/14; Taha, 20/39
• Mûsâ, olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca, biz ona
ilim ve hikmet verdik.

Tevrat
• Çıkış 2/10
• Çocuk büyüyünce, onu geri getirdi. Firavunun kızı çocuğu evlat
edindi. «Onu sudan çıkardım» diyerek adını Musa koydu.
«Maşa» sözcüğünü çağrıştırır.

5) Hz. Musa’nın Mısır’dan kaçmasına sebep olan olay:
Kur'an
• Kasas, 28/15-21; Taha, 20/40
• biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adam
birbiriyle dövüşürken, kendi tarafından olana yardım etti ve
Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu.

Tevrat
• Çıkış 2/11-14
• Musa büyüdükten sonra bir gün soydaşlarının yanına gitti.
Yaptıkları ağır işleri seyrederken bir Mısırlının bir İbraniyi
dövdüğünü gördü. Çevresine göz gezdirdi; kimse olmadığını
anlayınca, Mısırlıyı öldürüp kuma gizledi.

6) Hz. Musa’nın Medyen’e kaçışı:
Kur'an
• Taha, 20/40; Kasas, 28/22-23
• "Musa korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. "Rabbim!
Beni zalimler güruhundan kurtar" dedi."
"Medyen'e doğru yöneldiğinde: Umarım, Rabbim beni doğru
yola iletir, dedi."

Tevrat
• Çıkış 2/15
• Musa, Medyen suyuna varınca, orada (hayvanlarını) sulayan bir
çok insan buldu. Onların gerisinde de, (hayvanlarını) engelleyen
iki kadın gördü. Onlara: Derdiniz nedir? dedi. Şöyle cevap
verdiler: Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (onların içine sokulup
hayvanlarımızı) sulamayız; babamız da çok yaşlıdır.

7) Hz. Şuayb’ın kızlarına yardım edişi:
Kur'an
• Kasas, 28/23-25
• Musa, Medyen suyuna varınca, orada (hayvanlarını) sulayan bir çok insan
buldu. Onların gerisinde de, (hayvanlarını) engelleyen iki kadın gördü ve
onlara yardım etti.

Tevrat
• Çıkış, 2/16-17
• Midyanlı bir kâhinin yedi kızı su çekmeye geldi. Babalarının sürüsünü
suvarmak için yalakları dolduruyorlardı. Ama bazı çobanlar gelip onları
kovmak istedi. Musa kızların yardımına koşup hayvanlarını suvardı.
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8) Hz. Şuayb’ın yanında kalışı ve kızlarından biriyle evlenişi:
Kur'an

Tevrat

• Kasas, 28/26-28; Taha, 20/40
• (Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki
kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla
tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık
vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden
(işverenlerden) bulacaksın.

• Çıkış, 2/16-22
• Sonra kızlar babaları Reuelin yanına döndüler. Kızlar,
«Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı» diye
yanıtladılar, «Üstelik bizim için su çekip hayvanlara
verdi.» Babaları, «Nerede o?» diye sordu, «Niçin adamı
dışarıda bıraktınız? Gidin onu yemeğe çağırın.»Musa
Reuelin yanında kalmayı kabul etti. Reuel de kızı
Sipporayı onunla evlendirdi.

9) Tur dağında ilahî vahye mazhar oluşu:
Kur'an
• Kasas, 28/29-30; Taha, 20/9-13; neml, 27/7-9
• Tûr dağında bir ateş görür ve ailesine, “Siz burada kalın, ben bir
ateş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım oradan size bir haber
ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm” dedi. Mûsâ, ateşin
yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki
ağaçtan şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben
âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.”

10)

Tevrat
• Çıkış, 3/1-7
• Çok garip» diye düşündü, «Gidip bir bakayım, çalı neden
tükenmiyor!»Tanrı, «Fazla yaklaşma» dedi, «Çarıklarını çıkar.
Çünkü bastığın yer kutsal topraktır.Ben babanın Tanrısı,
İbrahimin Tanrısı, İshakın Tanrısı ve Yakupun Tanrısıyım.»
• Tanrı, «Ben Benim» dedi, «İsraillilere de ki, ‹Beni size Ben
Benim diyen gönderdi.›
• אֶ ְהיֶה אֲ ֶשר אֶ ְהיֶהehyeh ăšer ehyeh)

Peygamber olarak seçilişi:
Kur'an

• Taha, 20/13, 41
• Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver.

11)

Tevrat
• Çıkış, 3/10-12
• Şimdi gel, halkım İsraili Mısırdan çıkarmak için seni firavuna göndereyim.
Musa, «Ben kimim ki firavuna gidip İsraillileri Mısırdan çıkarayım?» diye
karşılık verdi.Tanrı, «Kuşkun olmasın, ben seninle olacağım

İki Mucize’nin (asa ve beyaz el) verilişi:
Çıkış 4/9: "Bu iki
belirtiye de inanmaz,
sözünü
dinlemezlerse,
Nil'den biraz su alıp
kuru toprağa dök.
Irmaktan aldığın su
toprakta kana
dönecek."
Kur'an

• ASA: Kasas, 28/31; Taha, 20/17-21; Neml, 27/10
• “Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ? “O benim değneğimdir. Ona dayanırım,
onunla başka işlerimi de görürüm. "At onu yere dedi" Mûsâ da onu attı. Bir
de ne görsün o, hızla akan bir yılan olmuş!

Tevrat
• Çıkış, 4/1-9
• Musa, «Ya bana inanmazlarsa?» dedi, «Sözümü dinlemez, ‹RAB sana
görünmedi› derlerse, ne olacak?»RAB, "Elinde ne var?" diye sordu. Musa,
"Değnek" diye yanıtladı. RAB, "Onu yere at" dedi. Musa değneğini yere
atınca, değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı.

Kur'an
• BEYAZ EL: Kasas, 28/32; Taha, 20/22-23; Neml, 27/12
• Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak
üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın.

12)

Tevrat
• Çıkış, 4/1-9
• Sonra, «Elini koynuna koy» dedi. Musa elini koynuna koydu.
Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi
bembeyaz olmuştu

Firavun’a gönderilmesi:
Kur'an

• Taha, 20/24, 42-44; Kasas, 28/32; Naziat, 79/16-17;
Furkan, 25/36; Şuara, 26/10-11; Araf, 7/103; Zuhruf,
43/46; Gafir (Mümin), 40/23-24; Yunus, 10/75
• “Firavun’a git, çünkü o azmıştır.”

13)

• Çıkış, 4/10,18; 5/22; 6/10-11, 29
• RAB Musa'ya, "Git, Mısır Firavunu'na İsrailliler'i
ülkesinden salıvermesini söyle" dedi.

Hz. Musa’nın endişesi ve talebi:
Kur'an

• Kasas 28/33; Şuara 26/12-14; Taha, 20/25-28; 45
• Musa: 'Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin
düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.

14)

Tevrat

Tevrat
• Çıkış, 4/10; 6/12-13, 30
• Musa RABbe, «Aman, ya Rab!» dedi, «Ben kulun ne geçmişte, ne
de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı
oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim.» Musa, «Aman, ya Rab!»
dedi, «Ne olur, benim yerime başkasını gönder.»

Kardeşi Harun’u yardımcı olarak istemesi (verilmesi)
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Kur'an
• Taha, 20/29-35; Kasas, 28/34-35; Furkan, 25/35
• Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir yap, beni onunla
destekle, onu görevimde ortak kıl ki Seni daha çok tesbih edelim
ve çokça analım. Şüphesiz Sen bizi görmektesin' dedi.

15)

Tevrat
• Çıkış, 4/14-16; 7/1-2
• RAB Musaya öfkelendi ve, «Ağabeyin Levili Harun var ya!» dedi,
«Bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor.
Seni görünce sevinecek.

Allah’ın yardım taahhüdü:
Kur'an

Tevrat

• Şuara, 26/15; Taha, 20/46; Kasas, 28/35
• Allah buyurdu: Hayır (seni asla öldüremezler)! İkiniz
mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz,
(her şeyi) işitmekteyiz

• Çıkış, 4/11-17
• Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin
konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı size
öğreteceğim.O sana sözcülük edecek, senin yerine
halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın.

16)

Mısır’a dönüşü ve Firavun’u ve kavmini daveti:
Kur'an

• Kasas, 28/36-37; Taha, 20/47; Araf, 7/104-105; Şuara, 26/16-17; Duhan,
44/17-21
• Haydi, ona gidin de deyin ki: Biz, senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını
hemen bizimle birlikte gönder; onlara eziyet etme! Biz, senin Rabbinden bir
âyet getirdik. Kurtuluş, hidayete uyanlarındır.

17)

Tevrat
• Çıkış, 5/1-3; 7/6-7
• Sonra Musayla Harun firavuna gidip şöyle dediler: «İsrailin Tanrısı RAB
diyor ki, ‹Halkımı bırak gitsin, çölde bana bayram yapsın.

Firavun’la mücadeleleri ve tartışmaları:
Kur'an

•Şuara, 26/18-29; Taha, 29/49-56; Araf, 7/104105
• Firavun dedi ki: “Seni küçükken elimizde
büyütmedik mi? Yanımızda yıllarca kalmadın mı?
Oysa sen sonunda yapacağını yaptın. Sen
nankörlerdensin.

Tevrat
•Çıkış, 5/4-5
•Mısır Firavunu, «Ey Musa ve Harun, niçin halkı
işinden alıkoyuyorsunuz? Siz de işinizin başına
dönün» dedi,«Bakın, halkınız Mısırlılardan daha
kalabalık, oysa siz onların işini engellemeye
çalışıyorsunuz.»

Mûsâ, “O işi, daha ne yaptığımı bilmez biriyken işledim. Bu yüzden sizden korkup kaçtım; sonra, Rabbim bana ilim ve hikmet verip beni peygamberlerden
kıldı. Başıma kaktığın bu nimet, İsrâiloğulları'nı kendine köle yapmandan dolayıdır” dedi.Firavun şöyle dedi: “Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir?”Mûsâ
şöyle cevap verdi: “Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız; O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.”Firavun, etrafındakilere,
“Duymuyor musunuz?” de Mûsâ, “O, sizin de, evvelki atalarınızın da Rabbidir” dedi.Firavun, “Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delidir” dedi. Mûsâ, “
Eğer düşünüp anlarsanız O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir” dedi.Firavun, “Eğer benden başka tanrı edinirsen, seni kesinlikle
hapsederim” dedi.

18)
Firavun’un huzurunda onun shiribazlarıyla mücadelesi, Asa ve beyaz
el mucizeleri:
Kur'an
•Araf, 7/106-119; Taha, 20/57-69; Şuara,
26/30-45; Yunus, 10/76-82

Tevrat
•Çıkış, 4/2-8; 7/8-13

19)
Sihirbazların Musa’ya inanmaları ve Firavun tarafından
cezalandırılmaları:
Kur'an
• Araf, 7/120-126; Taha, 20/70-76; Şuara, 26/46-51; Yunus, 10/83
• Firavun ve etrafındakilerin, kendilerine işkence etmesinden korkuya
düştükleri için, halktan bir grup gençten başka kimse Mûsâ'ya iman etmedi.
Çünkü Firavun, yeryüzünde ululuk taslayan bir diktatör ve haddi
aşanlardan biri idi.

20)

Tevrat
•/

Firavun’un küfürde inadı ve Hz. Musa’yı önemsememesi:
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Kur'an
• Zuhruf, 43/51-54; Gafir (Mümin) 40/23-24
• Firavun, kavmine seslenerek dedi ki: “Ey kavmim! Mısır
hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim
altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?
Ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak
durumda olan adamdan daha hayırlı değil miyim?

21)

Tevrat
• Çıkış, 7/13-14
• Yine de, RABbin söylediği gibi firavun inat etti ve
Musayla Harunu dinlemedi. RAB Musaya, «Firavun inat
ediyor, halkı salıvermeyi reddediyor» dedi…

İsrailoğullarına baskı ve zulüm yapılması:
Kur'an

Tevrat

• Araf, 7/127; Bakara, 2/49; İbrahim, 14/6; Gâfir (Mü'min) 40/25
• Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı
boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda, size Rabbinizden
(gelen) büyük bir imtihan vardı

• Çıkış, 5/5-21
• İşlerini ağırlaştırın ki, meşgul olsunlar, yalan sözlere kulak
asmasınlar."Angaryacılarla görevliler gidip İsrailliler'e şöyle dediler:
"Firavun diyor ki, 'Artık size saman vermeyeceğim. Gidin, nerede
bulursanız oradan kendinize saman alın. Ancak işiniz hiç hafifletilmeyecek.'

22)

Zulme karşı İsrail oğullarına tavsiyeler:
Kur'an

• Araf, 7/128-129; Yunus, 10/84-88
• Mûsâ dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah'a inandıysanız ve
O'na teslim olduysanız sadece O'na güvenip dayanın.”

23)

Tevrat
•/

Firavun ve Mısır halkına gelen musibetler:
Kur'an

•Araf, 7/13, 133; İsra, 17/101
•Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz âyet
verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa
onlara geldiğinde Firavun ona, «Ey Musa!
dedi, senin büyülenmiş olduğunu
sanıyorum!
?1-Asa,2-Yed-i Beyza 3-Tufan,4çekirge,5-Haşere,6-Kurbağa,7-Kan
mucizesi,8-Denizin yarılma mucizesi,9Taştan su fışkırma?

Tevrat
•Çıkış, 7/14-25 (Kan)
•Çıkış, 8/1-15 (Kurbağa)
•Çıkış, 8/16-19 (Tatarcık)
•Çıkış, 8/20-24 (At sineği)
•Çıkış, 9/1-7 (Hayvanların telefi)
•Çıkış, 9/8-12 (İrinli çıbanlar)
•Çıkış, 9/13-35 (Dolu, Gök gürültüsü)
•Çıkış, 10/1-20 (Çekirge)
•Çıkış, 10/21-29 (Karanlık)
•Çıkış, 11/4-12/33 (İlk evlatların ölümü)

24)
Firavun ve halkın (Musa’ya inanma ve) İsrail oğullarını salıvermeye
söz verip vazgeçmeleri:
Kur'an

Tevrat

•Araf, 7/134-135
•Azap üzerlerine çökünce, «Ey Musa! sana verdiği
söz hürmetine, bizim için Rabbine dua et; eğer
bizden azabı kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız
ve muhakkak İsrailoğullarını seninle
göndereceğiz» dediler. Fakat erişecekleri bir
süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca
hemen yeminlerini bozarlar.

•Çıkış, 7/13-14, 22; 15,19, 25, 28, 32; Çıkış 9/7,
12, 27-28, 35; Çıkış, 10/8-11, 17, 20, 24-28; Çıkış,
11/10
•Yine de, RABbin söylediği gibi firavun inat etti ve
Musayla Harunu dinlemedi.RAB Musaya,
«Firavun inat ediyor, halkı salıvermeyi
reddediyor» dedi…

25)

Hz. Musa’nın kavmini gece vakti yola çıkarması:
Kur'an

• Taha, 20/77; Şuara, 26/52; Duhan, 44/23
• Andolsun ki biz Musa'ya: Kullarımla birlikte geceleyin yola çık
da (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan)
endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç, diye
vahyetmiştik.

26)

Tevrat
• Çıkış, 12/31-39
• Gece yarısı RAB tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan
zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısırdaki bütün
insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü.O gece
firavunla görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat
koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Aynı gece firavun
Musayla Harunu çağırttı ve, «Kalkın!» dedi, «Siz ve İsrailliler
halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi RABbe tapın

Firavun’un adamlar toplayıp sabahleyin peşlerine düşmesi:
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Kur'an
• Şuara, 26/53, 60
• Bunun üzerine Firavun'un adamlarını bahçelerden, pınar başlarından,
hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece onlara
İsrâiloğulları'nı mirasçı kıldık. Ancak Firavun'un adamları, güneş doğarken
İsrâiloğulları'nın ardına düştüler.

27)

Tevrat
• Çıkış, 14/5-9
• Halkın kaçtığı Mısır Firavununa bildirilince, firavunla görevlileri onlara
ilişkin düşüncelerini değiştirdiler: «Biz ne yaptık?» dediler, «İsraillileri
salıvermekle kölelerimizi kaybetmiş olduk!»Firavun savaş arabasını
hazırlattı, ordusunu yanına aldı.Seçme altı yüz savaş arabasının yanısıra,
Mısırın bütün savaş arabalarını sorumlu sürücüleriyle birlikte yanına aldı.

İsrail oğullarının denizi geçmesi:
Kur'an

• Şuara, 26/61-62, 65
• İki topluluk birbirini gördüğünde, Mûsâ'nın adamları, “İşte yakalandık”
dediler. Mûsâ, “Hayır! Rabbim benimle beraberdir, bana elbette bir çıkış
yolu gösterecektir” dedi. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini
kurtardık

28)

Tevrat
• Çıkış, 14/21-25
• Musa elini denizin üzerine uzattı. RAB bütün gece güçlü doğu
rüzgarıyla suları geri itti, denizi karaya çevirdi. Sular ikiye bölündü,
İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında,
sollarında onlara duvar oluşturdu.Mısırlılar artlarından geliyordu.
Firavunun bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları izliyordu.
Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü.

Firavun ve askerlerinin boğulmaları:
Kur'an

• Şuara, 26/66; Araf, 7/136; Taha, 29/78; Kasas, 28/40; Zuhruf,
43/55; Zariat, 51/40; Bakara, 2/50; Enfal, 8/54; Yunus, 10/90,
92
• Sonra ötekilerini suda boğduk.

29)

Tevrat
• Çıkış, 14/26-31; Çıkış 15/19
• Mısırlılar sulardan kaçarken RAB onları denizin ortasında silkip
attı. Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsraillilerin
peşinden denize dalan firavunun bütün ordusunu yuttu.
Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı.

Firavun’un imanı:
Kur'an

• Yunus, 10/90-91
• Nihayet boğulma tehlikesiyle burun buruna gelince Firavun, “Gerçekten
İsrâiloğulları'nın inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de
Müslümanlardanım” dedi.Allah şöyle buyurdu: “Şimdi mi? Oysa daha önce
isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun.”

30)

Tevrat
•/

Firavun’un akıbeti:
Kur'an

• Yunus, 10/92
• (Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olman için, bugün
senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan bir
çoğu, hakikaten âyetlerimizden gafildirler

31)

Tevrat
• Çıkış, 14/28
• Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı.

Mısır’dan çıktıktan sonra İsrail oğulları:
Kur'an

• Yunus, 10/93; Araf, 7/137; İsra, 17/104
• Andolsun biz, İsrâiloğulları'nı iyi bir yere yerleştirdik ve onlara
güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa
düşmediler de, bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz
Rabbin, kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında
aralarında hüküm verecektir.

32)

Tevrat
• /ÇIKIŞ, 14/30-31
• RAB o gün İsraillileri Mısırlıların elinden kurtardı. İsrailliler
deniz kıyısında Mısırlıların ölülerini gördüler.RAB'bin
Mısırlılar'a gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı RAB'den
korkup O'na ve kulu Musa'ya güvendi.

Mısır’dan çıktıktan belli bir süre sonra Tur’un sağ tarafına gelmeleri:
Kur'an

• Taha, 20/80
• “Ey İsrâiloğulları! Sizi düşmanınızın elinden kurtarmış, sizinle
Tûr'un sağ tarafında sözleşmiş ve size kudret helvasıyla
bıldırcın eti indirmiştik.

33)

•/

Çölde Benî İsrail’e verilen nimetler:
Kur'an

• Taha, 20/80-81 (Men ve Selva)
• Bakara, 2/60 ve Araf, 7/160 (Kayadan su fışkırması)
• Bakara, 2/57, 60, 61

34)

Tevrat

Tevrat
• Çıkış 16/4-35
• Çıkış, 17/1-7; Sayılar, 20/1-12
• Sayılar, 11/4-35 (Pırasa, soğan, sarımsak, karpuz, balık)

40 Gecelik randevu:
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Kur'an
• Bakara, 2/51; Araf, 7/142
• Mûsâ'ya otuz gece vâde verdik ve ona on gece daha ilâve
ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit, kırk geceyi buldu.

35)

Tevrat
• Çıkış, 24/18; Çıkış, 34/28 (ikinci defa)
• Musa bulutun içinden dağa çıktı. Kırk gün kırk gece dağda
kaldı.

Musa’nın yerine harun’u bırakması:
Kur'an

• Araf, 7/142; Taha, 20/90
• Mûsâ, kardeşi Hârûn'a dedi ki: “Kavmimin içinde benim yerime
geç; onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma!”

36)

Tevrat
• Çıkış, 24/14
• İsrail ileri gelenlerine, "Geri dönünceye kadar bizi burada
bekleyin" dedi, "Harun'la Hur aranızda; kimin sorunu olursa
onlara başvursun.

Musa’nın Rabbini görmek istemesi:
Kur'an

Tevrat

• Araf, 7/143
• Mûsâ, bizimle sözleştiği yere gelip Rabbi de kendisine konuşunca, şöyle dedi: “Rabbim! Bana
kendini göster, seni göreyim!” Allah, “Beni asla göremezsin; ama şu dağa bak! Eğer o yerinde
durabilirse, sen de beni göreceksin” dedi. Rabbinin kudreti dağa tecelli edince, onu paramparça
etti, Mûsâ baygın vaziyette yere yığıldı. Kendine gelince şöyle yakardı: “Seni noksan sıfatlardan
uzak tutarım, tövbe edip sana yöneldim. Ben iman edenlerin ilkiyim.

37)

• Çıkış, 33/18, 23
• Musa, «Lütfen görkemini bana göster» dedi.RAB, «Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim» diye
karşılık verdi, «Adımı, RAB adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet
edeceğim, acıdığıma acıyacağım.Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören
yaşayamaz.» Sonra, «Yakınımda bir yer var» dedi, «Orada, kayanın üzerinde dur. Görkemim
oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim.Elimi
kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek.

Lavhaların verilişi:
Kur'an

Tevrat

• Araf, 7/144-145
• Allah şöyle buyurdu: “Ey Mûsâ! Gönderdiğim âyetlerimle, konuşmamla seni
insanların üstüne seçip yücelttim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden
ol.”Öğüt ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Mûsâ için
levhalarda yazdık. “Bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini
almalarını emret! Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim.”

• Çıkış, 31/18
• Tanrı Sina Dağı'nda Musa'yla konuşmasını bitirince, üzerine eliyle antlaşma
koşullarını yazdığı iki taş levhayı ona verdi. /TANRI YAZDI

38)

Tur dağında kitabın verilişi:
Kur'an

• Kasas 28/43, 46
• Andolsun biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya, -düşünüp
öğüt alsınlar diye- insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi
ve rahmet olarak o Kitab'ı (Tevrat'ı?) vermişizdir

39)

Tevrat
•/

Kavmin buzağıya tapması:
Kur'an

• Bakara, 2/54, 92; Araf, 7/148; Taha, 20/85-97
• (Tûr'a giden) Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından, böğürebilen
bir buzağı heykelini (tanrı) edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne
konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu (tanrı olarak) benimsediler ve
zalimler oldular.

40)

Kavmin buzağıya taptıkları için pişman olması:
Kur'an

• Araf, 7/149
• Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını
görünce, dediler ki: “Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi
bağışlamazsa, mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız!”

41)

Tevrat
• Çıkış, 32/1-6
• Halk Musanın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce, Harunun çevresine
toplandı. Ona, «Kalk, bize öncülük edecek bir ilah yap»
dediler...,Karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri
çıkarıp bana getirin» dedi HARUN.Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp
Haruna getirdi.Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı biçiminde
dökme bir put yaptı. Halk, «Ey İsrailliler, sizi Mısırdan çıkaran Tanrınız
budur!» dedi.Harun bunu görünce, buzağının önünde bir sunak yaptı
ve, «Yarın RABbin onuruna bayram olacak» diye ilan etti.

Tevrat
• Çıkış, 32/27-29
• Musa şöyle dedi: «İsrailin Tanrısı RAB diyor ki, ‹Herkes kılıcını
kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu,
yakınını öldürsün.» Levililer Musanın buyruğunu yerine
getirdiler. O gün halktan üç bine yakın adam öldürüldü.

Musa’nın dönüşte levhaları atması ve Harun’u hırpalaması:
Kur'an

Tevrat

• Araf, 7/150
• Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce: «Benden
sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrini
(beklemeyip) acele mi ettiniz?» dedi. Tevrat levhalarını yere attı
ve kardeşinin (Harun'un) başını tutup kendine doğru çekmeye
başladı. (Kardeşi): «Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf
gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları
bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma!» dedi.

• Çıkış, 32/15-23; Çıkış, 34/1-4 (Taş levhalar yontması), Çıkış,
34/28 (On emri yazması)
• Musa döndü, elinde antlaşma koşulları yazılı iki taş levhayla
dağdan indi. Levhaların ön ve arka iki yüzü de yazılıydı.Onları
Tanrı yapmıştı, üzerlerindeki oyma yazılar Onun ...Musa
ordugaha yaklaşınca, buzağıyı ve oynayan insanları gördü; çok
öfkelendi. Elindeki taş levhaları fırlatıp dağın eteğinde parçaladı.

42)

70 kişiyle tövbe etmesi:
Sayfa 6|8

Kur’an ve Tevrat’ta Hz. Musa

Kur'an
• Araf, 7/155-156
• Musa, tayin ettiğimiz müddette milletinden yetmiş kişi
seçti; onları sarsıntı tutunca dedi ki: 'Rabbim!
Dileseydin daha önce beni ve onları yok ederdin,
aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi yok
eder misin? Bu, Senin imtihanından başka birşey
değildir...

43)

Tevrat
• Sayılar, 11/16-17
• RAB Musaya, «Halk arasında önder ve yönetici bildiğin
İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi topla» dedi, «Onları
Buluşma Çadırına getir, yanında dursunlar.Ben inip
seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki Ruhtan
alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına
taşımaman için sana yardım edecekler.

Sina’dan Arz-ı Mevuda hareket:
Kur'an

•/

Tevrat
•Sayılar, 2/34 (Sina'dan hareket)
•Sayılar, 9/1 (Sina Çölünde)
•Sayılar, 10/11-12; 12/16 (Paran Çölünde)
•Sayılar, 13/2 (Ülkeyi çaşıtlama)
•Sayılar, 13/25 (Kırk gün kalma)

44)

Şehre girin emri, karşı çıkmaları ve cezalandırılmaları:
Kur'an

Tevrat

• Araf, 7/161-162; Bakara, 2/58-59
• Hani onlara denildi ki: “Bu ülkede yerleşiniz ve oranın ürünlerinden
dilediğiniz gibi yararlanınız ve bunu yaparken ‘Bizden günahlarımızın
yükünü kaldır' diye niyaz ediniz! Saygıda bulunarak kapıdan giriniz ki, sizin
günahlarınızı bağışlayalım. İyilik yapanları kat kat ödüllendireceğiz.”Fakat
onlardan zâlim olanlar kendilerine söylenen sözü başka bir sözle
değiştirdiler. Biz de zulmetmeleri sebebiyle üzerlerine gökten bir belâ, bir
âfet gönderdik

• Çıkış, 33/1
• RAB Musa'ya, "Buradan git" dedi, "Sen ve Mısır'dan çıkardığın halk
İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a, 'Orayı senin soyuna vereceğim' diye ant içtiğim
topraklara gidin

45)

Arz-ı Mev’uda girme emri:
Kur'an

• Maide 5/21
• Ey kavmim! Allah'ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes
toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş
olursunuz.

46)

Tevrat
•/

Arz-ı Mev’uda girememeleri:
Kur'an

Tevrat

• Maide 5/22-25
• Oradaki güölü orduyu görünce dediler ki: “Ey Mûsa! Onlar orada
bulundukça, biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin,
onlarla savaşın. Biz burada oturacağız.”Mûsâ, “Rabbim! Ben
kendimden ve kardeşimden başkasına hâkim olamıyorum;
bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır” diye yalvardı.

• Sayılar, 13/26-14/35
• Bütün İsrail halkı Musa'yla Harun'a söylendi. Onlara, "Keşke
Mısır'da ya da bu çölde ölseydik!" dediler,"RAB neden bizi bu
ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirilelim diye mi? Karılarımız,
çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi
değil mi?

47)

40 yıl yasaklanması:
Kur'an

• Maide 26
• Allah, «Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl
yasaklanmıştır; (bu müddet içinde) yeryüzünde şaşkın şaşkın
dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme» dedi

48)

Tevrat
•/

Cumartesi yasaklarını çiğnemeleri ve cezalandırılmaları:
Kur'an

• Bakara, 2/65-66; Araf, 7/163-166
• İçinizden Cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz.
İşte bundan dolayı onlara, “Aşağılık maymunlar olun” dedik.

49)

Tevrat
•/

İnek boğazlamaları:
Kur'an

• Bakara, 2/67-73
• Mûsâ, toplumuna “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor'
demişti. ‘Bizimle alay mı ediyorsun?” dediler. O da, “Câhillerden
olmaktan Allah'a sığınırım” dedi.

Tevrat
• Kızıl İnek?
• Sayılar, 19/2: RAB'bin buyurduğu yasanın kuralı şudur:
İsrailliler'e size kusursuz, özürsüz, boyunduruk takmamış kızıl
bir inek getirmelerini söyleyin.
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50)

Tur’un üzerlerine kaldırılması, vahye uymalarının istenmesi:
Kur'an

• Bakara, 2/63-64; 93; Araf, 7/171
• Hani sizden sağlam bir söz almış, Tûr'u da üstünüze kaldırmış ve
“Size verdiğimiz kitabın hükümlerine sımsıkı sarılınız, içinde
olanları hatırlayınız ki, ruh olgunluğuna ulaşasınız” demiştik

51)

Tevrat
•/

İsrail oğullarından alınan sözler:
Kur'an

• Bakara, 2/83-84
• Hani biz, İsrâiloğulları'ndan şöyle söz almıştık: Sadece Allah'a
kulluk edeceksiniz; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere ve
yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara doğru olanı söyleyiniz,
namazı kılınız, zekâtı veriniz. Sonunda azınız müstesnâ, yüz
çevirerek dönüp gittiniz.Hatırlayınız ki, sizden, “Birbirinizin
kanını akıtmayınız, birbirinizi yurtlarınızdan çıkartmayınız”
diye sağlam söz almıştık. Sonra siz bunu kabullendiniz ve
birbirinize karşı şahitlik ettiniz.

Tevrat
• Tanrıyla İsrailoğulları, özellikle Musa ile yapılan akit (ler...)
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